
Evanjelium: 
Matúš 5, 20 – 26  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 29/2019 
 

28. júl 2019 – 6. nedeľa po Svätej Trojici.  
Téma: Život v Kristovi 

 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 
hod.  
Sluţby Boţie začíname predspevom: 
„Najsvätejší“ 
 
Piesne: 
                                                                

     
 
 
 
 
 
 
Liturgické texty: 

 
 
    
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Kázňový text: Zjavenie Jána 2, 8 – 11  
„8Anjelovi cirkevného zboru smyrnenského napíš: Toto hovorí Prvý 

a Posledný, ktorý bol mŕtvy a oţil: 9poznám tvoje súţenie a chudobu – ale si bohatý 
– i rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, ţe sú Ţidia, a nie sú, ale sú satanovou 
synagógou. 10Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás 
vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súţení. Buď verný aţ 
do smrti a dám ti veniec ţivota! 11Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí 

cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí!“ 

 

OZNAMY: 
 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 

kostola. Odporúčame ju aj naďalej do vašej pozornosti a láskavej štedrosti. 

 predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva zasadnutie matkocirkevného presbyterstva 
na stredu 31. júla t. r. o 17:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 
Prosíme všetkých presbyterov, aby si zariadili svoj čas tak, aby sa zasadnutia 
zúčastnili. 

 budúcu nedeľu – 7. po Svätej Trojici – budú sluţby Boţie v Kremnici v chráme 
Boţom v riadnom čase o 9:00 hod., v Ţiari n/Hr. v chráme Boţom rovnako 
v riadnom čase o 11:00 hod.  

  
 

MILODARY: 
 

■ rod. Halmešová s vďakou za ţivotné jubileum 75 rokov manţela, otca a starého 
otca Miroslava Halmeša a s prosbou o zdravie a silu do ďalších rokov ţivota obetuje 
100,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ pri príleţitosti 90. narodenín matky, 
starej a prastarej matky Irmy Lehockej, obetujú deti s rodinami s vďakou za všetku 
lásku a starostlivosť 50,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ pri 5. výročí 
úmrtia manţela a otca Barnabáša Borika si na neho s láskou a úctou spomína 
manţelka Elena s rodinou a pri tejto príleţitosti obetuje na potreby dcérocirkvi 30,-€ 
a na opravu strechy kremnického kostola 30,-€ ■ rod. Juríčková z vďačnosti za Boţie 
poţehnanie a ochranu počas dovolenky obetuje 10,-€ na potreby matkocirkvi ■ br. 
Štefan Pomothy s priateľkou Evkou obetujú 40,-€ na opravu strechy kremnického 
chrámu ■ rod. Šavoltová obetuje na opravu strechy kremnického chrámu 50,-€ ■ 
 
V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN:    Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                        Dcérocirkev Ţiar nad Hronom: SK4409000000005150277358 
 
„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo 

ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9, 7) 
 

Na predaj ponúkame: 

Evanjelický posol spod Tatier 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
Perlička pre najmenších za 1,50 € 
publikácia „Päť storočí v znamení kalicha“ za 7,- € 
 

Uzávierka Informačného listu je vždy vo štvrtok o 12:00 hod. Milodary, prípadne iné oznamy 
je preto potrebné nahlásiť do tohto termínu. Ďakujeme za pochopenie. 
Kontakt: Ev. a. v. farský úrad, Pavla Kriţku 394/12, 967 01 Kremnica ■ tel.: 045 674 
27 37 ■ E-mail: kremnica@ecav.sk ■ https://www.facebook.com/ecavkremnica.sk ■ 
Mgr. Jozef Pacek, zborový farár ■ tel.: 0911 890 796 ■ E-mail: jmpacek@gmail.com  
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